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Het Tineke Breiderhuis bestaat nu ruim tien maanden. In die periode hebben we 35 gasten 
ontvangen. We kunnen daarom vaststellen dat we in een maatschappelijke behoefte voorzien. Het 
hospice is vaak volledig bezet en dat stemt iedereen gelukkig. Het gaat goed!  
In deze nieuwsbrief weer een overzicht van actualiteiten en wetenswaardigheden. 
 

 Tuinhuis en overkapping 
 
Na meerdere dagen zwoegen van met name Gerard Ratgers en Jaap Duit, staat ie er dan, ons 
nieuwe houten tuinhuisje. Het had letterlijk wat voeten in de aarde, want alleen al de fundering was 
een behoorlijke klus. Dit tuinhuisje is bedoeld om allerlei huishoudelijke zaken, tuingereedschap en 
ook tuinmeubilair, die niet in ons huis horen, op te bergen. Daarmee kan de kast voor schoon-
maak en huishoudelijke artikelen ook weer wat beter worden gebruikt. En dit onder het motto 
“opgeruimd, staat netjes”.  
Het bouwen van de overkapping van het terras gaat nog even duren. Omdat het maatwerk is, kan 
de bouwer pas in januari 2019 leveren. De overkapping komt aan de linkerzijde van de serre, 
vanuit de huiskamer gezien. Het wordt meer dan alleen een overkapping, omdat de linker zijkant 
volledig wordt afgedicht met glas en de hoek ook wordt afgeschermd met stroken veiligheidsglas. 
Het wordt dus meer een soort van buitenkamer met ook nog eens verlichting. Met een beetje mooi 
weer in het voorjaar wordt dat dus al voor iedereen genieten! Een en ander is mede mogelijk 
gemaakt door € 5.000,- financiële steun van de Stichting Femme van der Schaaf.  
 

 Parkeerplaatsen en verlichting 
Onze tuin is inmiddels een aardige puinhoop, maar op 31 oktober 2018 zijn de graafmachines en 
de kraan gelukkig vertrokken. En kijk, we hebben een eigen parkeerplaats bij de voordeur en nog 
eens negen parkeerplaatsen erbij. En we hebben nu ook een led-lantaarnpaal naast de oprit.  
Kortom onze infrastructuur is aanmerkelijk verbeterd en we gaan stap voor stap vooruit. Die tuin 
komt wel in het voorjaar. Overigens is er bij de gemeente Stadskanaal melding van gemaakt dat 
de Semmelweislaan vaak nogal modderig is en ook wel weer eens een onderhoudsbeurt zou 
kunnen krijgen. Dit met het oog op onze vrijwilligers die op de fiets komen. In de avond is dat niet 
altijd een pretje. 
 

 Evaluatie van ons hospice 
We zijn nu ruim tien maanden open en zo op het oog lijkt alles best goed te gaan. Om erachter te 
komen of dat ook werkelijk zo is, is het erg handig als je iedereen die actief bij het hospice is 
betrokken, de vraag stelt hoe hij of zij dat ervaart. We leren alleen van elkaar als we elkaar echt 
vertellen hoe zaken gaan en of het misschien beter kan. Dat geldt voor zowel het bestuur, de 
coördinatoren, onze samenwerkingspartners, maar zeker voor al onze vrijwillige gastvrouwen en 
gastheren. En dat alles om onze gasten datgene te bieden waarvoor ons hospice bedoeld is. 
 

 Van de bestuurstafel 
Het bestuur is vooral bezig geweest met financiële zaken en samenwerking. Het Jaarverslag 2017 
(zie onze website www.tinekebreiderhuis.nl ) is behandeld en er is gesproken over de 
samenwerking met onze zorgpartners en die met de hospices in Noord Nederland. 
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- Samenwerking met Drenthe 
Zoals misschien bij sommigen van u bekend, werken de hospices in de provincie Drenthe nauw 
samen binnen de VTZD; de Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Drenthe (hospices Emmen, 
Hoogeveen en Meppel). Deze stichting is bezig zichzelf om te vormen tot een nieuw 
samenwerkingsverband van meerdere hospices die ook een relatie hebben met Drenthe 
(Steenwijk, Hardenberg, Zwolle, Raalte). Het doel is om op deze wijze meer gebruik te maken van  
elkaar kennis en kunde. Geacht moet worden aan opleidingen, vervanging bij ziekte en 
belangenbehartiging. Onder dat laatste valt bijvoorbeeld de regeling dat alle Drentse gemeenten 
bijdragen aan de schoonmaakkosten van de afzonderlijke hospices. Het bestuur heeft besloten om 
het gesprek met Drenthe aan te gaan om te zien of we iets voor elkaar kunnen betekenen. 
Natuurlijk zouden we zoiets ook graag in de provincie Groningen willen hebben, maar helaas is 
men daar nog niet zover. 
 

- Hospicemanager en smoelenboek 
Voor zover bekend, voldoet de hospicemanager goed. Vanwege de invoering van de AVG 
(Algemene Verordening Gegevensbescherming oftewel omgaan met persoonsgegevens) is de 
beveiliging verbeterd. Er was wat twijfel over een mogelijk lek en alleen aangemelde vrijwilligers 
kunnen nu nog op dit onderdeel van de website.  
Er is de vraag gesteld of de hospicemanager kan worden voorzien van een smoelenboek. Dit 
betekent dat dit afgeschermde deel van onze website wordt uitgebreid. Dit zou bijvoorbeeld 
betekenen dat er op de hospicemanager ook een foto komt van de desbetreffende 
vrijwilliger/bestuurslid/medewerker en wat verdere persoonlijke of interessante 
wetenswaardigheden. Vanwege allerlei problemen met privacy is besloten hiervan af te zien. U 
kent waarschijnlijk het gedoe over de klassenfoto’s op scholen en schriftelijke toestemming. Dit 
wordt te veel gedoe dat niet in verhouding staat tot de meerwaarde. Vandaar dat wij afzien van het 
maken van een smoelenboek. 
 

- 2019; Plannen voor de Tuin  
Inderdaad, onze tuin verdient niet meer de schoonheidsprijs. Het bosje was al eens wat gesnoeid, 
maar daar allerlei werkzaamheden is het geheel nu niet veel meer dan een alleenstaande 
appelboom en wat perkjes en heggen. Er gloort echter hoop aan de horizon. Als straks de 
buitenkamer gereed is gaan we in het voorjaar aan de slag. Er is nog geen uitgewerkt plan, maar 
dat komt er wel. 
 

- Overleg met het bestuur van het hospice in Winschoten 
Kortgeleden is het bestuur van het hospice Winschoten (het Sint Maartenhuis) ontvangen door ons 
bestuur. We hebben uitgewisseld waar we mee bezig zijn en bekeken hoe een samenwerking wat 
meer vorm zou kunnen krijgen. Er is nog niet zoiets als een bestuurlijk overleg in de provincie 
Groningen en misschien dat we dat voor elkaar zouden kunnen krijgen. Wordt in 2019 vervolgd. 
 

 Ontwikkelingen provinciale Palliatieve Zorg en zorgpad 
Het belangrijkste in de Palliatieve Zorg in de provincie Groningen is momenteel het signaleren dat 
iemand is uitbehandeld en er een nieuwe levensfase intreedt. Een fase waarin de palliatieve zorg 
aan de orde is. Dit geldt voor huisartsen, ziekenhuizen en verpleeginstellingen. Het komt nog te 
vaak voor dat iemand in een instelling verblijft waar onvoldoende aandacht is voor de laatste 
levensfase. Een en ander is uitgewerkt in het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg van het Integraal 
Kankercentrum Nederland (IKNL). Dit boekwerk, dat na jaren van studie gereed gekomen is, kent 
een zogenaamd zorgpad. Daar staat in wat, wanneer, wie en hoe er in verschillende stappen 
moeten worden omgegaan met iemand die nog een beperkte tijd te leven heeft. Ook hospices 
zullen hiermee te maken krijgen. Wordt dus vervolgd. 
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Het nieuwe tuinhuis: 
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